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ABC crash course lesson plan
เป้าหมาย: นักเรียนรู้พยัญชนะภาษาอังกฤษ 26 ตัว รู้ลําดับการเรียงของตัวอักษร รู้ชื่อของอักษรเเต่ละตัวเเละ
สามารถร้องเพลง ABC ได้ถูกต้อง
หัวข้อ: หนังสือเริ่มต้นด้วยเเนะนําตัวสามตัวอักษรเเรกของภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษเพ่ือเเสดงให้เห็นว่าเเต่ละภาษา
มีพยัญชนะหรือตัวอักษรของตัวเองเพื่อใช้ในการสื่อสาร หนังสือท่ีเราได้จัดทําขึ้นนี้ไม่เเนะนําให้ใช้การสอนเทียบเสียง
ภาษาไทยกับภาษาอักกฤษเพราะจะทําให้การออกเสียงไม่ถูกต้องตามหลักการออกเสียงในภาษาอังกฤษ บางเสียงใน
ภาษาไทยมีเสียงท่ีคล้ายกันในภาษาอังกฤษ เเต่ตามหลักการวิธีการออกเสียงเเล้วเเตกต่างกันโดยสินเชิง หลังจากที่
นักเรียนได้เรียนหนังสือเล่มนี้เเล้วนักเรียนยังต้องเรียน A – Z เพิ่ม เพื่อเรียนรู้ทิศทางการเขียนของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เ
เละพิมพ์เล็ก ชื่อของตัวอักษรเเละการออกเสียง Phonics
สัปดาห์:
Day 1: เเนะนําตัวอักษรภาษาไทยเเละอังกฤษ เปรียบเทียบท้ังสองภาษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความเเตกต่าง จากนั้น
นักเรียนจะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเเละการออกเสียงชื่อของตัวอักษรผ่านการร้องเพลง ABC
Day 2: เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษร A B C ตัวพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก ด้วย ลูกศรเเสดงทิศทางการเขียน วิดีโอการ
เขียนเเละเพลงเเนะนําตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก
Day 3: เรียนรู้ตัวอักษรพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเเละเเนะนําเสียง Phonics ของเเต่ละตัวอักษรจากวิดีโอเเละ
กิจกรรมต่างๆ
Day 4: ทบทวนตัวอักษรพิมพ์เล็กเเละเเนะนําสระในภาษาอังกฤษ a e i o u จากวิดีโอเเละการทํากิจกรรมต่างๆ
Day 5: ทบทวนเพลง ABC นับจํานวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เเละนักเรียนทุกคนช่วยกันเขียน A – Z บนกระดาน
เเละทําเเบบประเมิน
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Day 1
เเนะนําตัวอักษรภาษาไทยเเละอังกฤษ เปรียบเทียบท้ังสองภาษา เพื่อให้นักเรียนเห็นความเเตกต่าง จากนั้นนักเรียน
จะได้เรียนรู้ตัวอักษรภาษาอังกฤษเเละการออกเสียงผ่านการร้องเพลง ABC
เรียนรู้: โชว์ตัวอักษรให้นักเรียนดูไม่ต้องอธิบายเพื่อให้ทักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการคิดมากข้ึน เเละถามนักเรียนว่า
“What is this? – นี่คืออะไร”
เรียนรู้: “What do you see? – นักเรียนเห็นอะไรค่ะ” อธิบายว่า ”ในภาษาอังกฤษก็มีตัวอักษรหรือพยัญชนะ
เหมือนกับภาษาไทย” จากนั้นครูเเละนักเรียนพูดคุยกัน “นักเรียนรู้จักพยัญชนะไทยท้ังหมดหรือไม่”
เรียนรู้: “What is this? – นี่คือตัวอักษรอะไร” นี่คือตัวอักษรสามตัวเเรกของภาษาอังกฤษ นักเรียนรู้ไหมว่าสาม
ตัวอักษรที่นักเรียนเห็นนี้คือตัวอะไรบ้าง”
เรียนรู้: “What do you see? – นักเรียนเห็นอะไรค่ะ” นี่คือสามตัวอักษรเเรกของภาษาไทยเเละภาษาอังกฤษ “ใน
ภาษาไทยจะมีคําท่ีใช้กับตัวอักษรตัวนั้นเเละออกเสียงคํานั้นด้วยเช่น ก ไก่ ข ไข่ เป็นต้น เเต่ในภาษาอังกฤษจะใช้จะใช้
คําท่ีมีตัวอักษรนั้นขึ้นต้นเป็นตัวเเรก เช่น A apple, B ball, C cat เพื่อช่วยให้จําได้ง่ายมากข้ึน”
เรียนรู้: “นักเรียนรู้ไหมว่าในภาษาไทยมีตัวอักษรหรือพยัญชนะท้ังหมด 44 ตัว เเต่ในภาษาอังกฤษมีเเค่ 26 ตัว
เท่านั้น” ครูถามนักเรียนว่า “What letter is this? – นี่คือตัวอักษรอะไร” นักเรียนรู้จักตัวอักษรในภาษาอังกฤษก่ี
ตัว หลังจากนักเรียนตอบเเล้วครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดู
เรียนรู้: ถามนักเรียนว่า “ตัวอะไรหายไป” เเละ “ทําไมตัว M ต้องอยู่ในเเถวท่ีสอง ทําไมตัว M ไม่มาอยู่ท้ายสุดของ
พยัญชนะท้ังหมด” เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูเเละนักเรียนพูดกันเรื่องลําดับของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ ว่าตัวอักษร
ต้องเรียงลําดับกัน เเละถามนักเรียนต่อว่า “นักเรียนรู้ไหมว่าตัวอักษรลําดับที่เจ็ดท่ีอยู่ในภาษาอังกฤษคือตัวอะไร เเละ
อยู่ในเเถวท่ีเท่าไร”
เรียนรู้: “What do you see? – นักเรียนเห็นอะไรค่ะะ” นักเรียนรู้ไหมว่าตัวอักษรที่เห็นนี้คือตัวอะไรในภาษาอังกฤษ
เลื่อนสไลด์ถามนักเรียนจนครบทุกตัว
เรียนรู้: “นี่คือวิธีการเขียนเรียงลําดับตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง” “นักเรียนจําช่ือของตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว
ไหนได้บ้าง” “Can you read this? – นักเรียนอ่านได้ไหมค่ะ”ครูชี้ไปท่ีตัวอักษรท่ีละตัวเเละให้นักเรียนช่วยกันออก
เสียงของตัวอักษร โดยท่ีครูไม่ต้องบอก
เรียนรู้: “นี่คือเพลง Alphabet song ท่ีจะช่วยให้นักเรียนจําตัวอักษรในภาษาอังกฤษได้เร็วมากข้ึน ครูเปิดเพลงให้
นักเรียนออกออกเสียงตาม 2-3 รอบ
กิจกรรม : เเบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่ม 3 – 4 คน เเจกกระดาษที่มีตัวอักษรภาษาอังกฤษครบ 26 ตัวให้นักเรียนกลุ่ม
ล่ะ 1 เเผ่น เเละให้นักเรียนตัดกระดาษตัวอักษรออกเป็น 26 ชิ้น จากนั้นจับเวลาให้นักเรียนเเต่ละกลุ่มเรียงลําดับ
ตัวอักษรให้ถูกต้อง โดยในห้องเรียนต้องไม่มีสื่อการเรียนการสอนท่ีเกี่ยวกับตัวอักษรภาษาอังกฤษ เพื่อให้นักเรียนได้
ฝึกฝน เเละเรียงตัวอักษรจากความรู้ความสามารถของตัวเอง
เรียนรู้: เล่นเสียงครู Kellie ออกเสียง LMNOP ให้นักเรียนฟัง จากนั้นให้นักเรียนพยายามออกเสียงตามให้เหมือนครู
Kellie ถ้านักเรียนออกเสียงไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโอ 2-3 รอบ เเละให้นักเรียนออกเสียงตาม เเละถามนักเรียนว่า “เสียง
ท่ีครู Kellie ออกเสียงมีตัวอักษรกี่ตัว เเละมีตัวอะไรบ้าง เเละลําดับของตัวอักษรท่ีครู Kellie ออกเสียงอยู่ลําดับที่
เท่าไร”
เรียนรู้: ครูเเละนักเรียนร่วมกันร้องเพลงอีกรอบ ถ้านักเรียนยังร้องไม่คล่องให้ครูเปิดเพลงให้นักเรียนฟังเเละร้องตาม
2-3 รอบ ให้นักเรียนพยายามร้อง LMNOP ให้เร็วข้ึน
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Day 2
เรียนรู้วิธีการเขียนตัวอักษร A B C ตัวพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก ด้วย ลูกศรเเสดงทิศทางการเขียน วิดีโอการเขียนเเละ
เพลงเเนะนําตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก
เรียนรู้: “เม่ือวานนักเรียนได้ร้องเพลง ABC เเบบเร็วเเล้ว มาดูว่าวันนี้นักเรียนจะร้องได้ดีกว่าเม่ือวานไหม” ครูเปิด
วิดีโอให้นักเรียนร้องตาม ถ้านักเรียนยังร้องตามไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโออีกรอบพร้อมกับให้นักเรียนร้องตาม การออกเสียง
ตัว ‘Z’ ในภาษาอังกฤษจะมี 2 เเบบ เเบบเเรกภาษาอักกฤษเเบบอังกฤษ (Great Britain) จะออกเสียวตัว ‘Z’ ว่า
‘zed’ เเละเเบบท่ีสองภาษาอังกฤษเเบบอเมริกัน (USA) จะออกเสียวตัว ‘Z’ ว่า ‘zee
เรียนรู้: “ตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไร” “วิธีการเขียนตัวอักษรตัวนี้ที่ถูกต้องต้องเขียนยังไง” ครูเเละนักเรียน
พูดคุยกันเรื่องทิศทางการเขียนตัวอักษร จากนั้นครูขออาสามัครนักเรียนออกมาเขียนตัวอักษรที่นักเรียนเห็น บน
กระดานให้เพ่ือน ๆ ดูว่าทิศทางทางการเขียนท่ีนักเรียนคิดว่าถูกต้องเขียนยังไง โดยท่ีครูไม่ต้องบอก ให้นักเรียนเขียน
ตามท่ีนักเรียนเข้าใจก่อน
เรียนรู้: ครูเปิดวิดีโอทิศทางการเขียนให้นักเรียนดู เเละอธิบายว่าตัว A มีทั้งหมด สามเส้น ให้นักเรียนดูท่ีลูกศร จะมี
ตัวเลขบอกลําดับการเขียนตัว A เม่ือนักเรียนดูจบเเล้วเปิดวิดีโออีกรอบพร้อมกับให้นักเรียนเขียนตาม โดยใช้นิ้วชี้
เขียนตัว A ในอากาศ
กิจกรรม: ครูขออาสาสมัครนักเรียนสามคน ออกมาเขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นบนกระดาน โดยนักเรียนเเต่ละคน
ต้องเขียนตัวอักษรท่ีตนเองเลือก ให้ถูกต้องตามลําดับของลูกศรท่ีมีตัวเลขกํากับไว้ เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว ครู
อธิบายว่าวิธีการเขียนท่ีถูกต้องนักเรียนต้องเขียน ตามเลขลําดับของลูกศร จากนั้นครูให้นักเรียนทุกคนเขียนตัวอักษร
ตัวเเรกในอากาศ โดยใช้นิ้วชี้ เเละเขียนต่อไปเรื่อยๆ จนครบทั้งสามตัว
เรียนรู้: ครูให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้น “เราจะเขียนตัวอักษรทั้งหมดในอากาศตามวิดีโอ ของ Jack Hartmann” เม่ือ
นักเรียนพร้อมเเล้วครูเปิดวิดีโอเเละให้นักเรียนทําตาม
ใบงาน: ครูเเจกใบงาน ABC carash course worksheet01 ให้นักเรียนเขียนตามเส้นประ โดยอธิบายว่า “นักเรียน
ต้องเขียนตัวอักษรตามลําดับของเส้นประท่ีมีตัวเลขบอกไว้ คือต้องเริ่มเขียนจากเส้นลูกศรท่ีมีเลข 1 ไปเส้นลูกศรท่ีมี
เลข 2 เเละ 3 ตามลําดับ
เรียนรู้: ครูบอกให้นักเรียนทุกคน “Now sit down – นั่งลง” เม่ือนักเรียนทุกคนนั่งลงเเล้วก็สั่งให้ “Stand up – ยืน
ข้ึน” เม่ือนักเรียนทุกคนยืนข้ึนเเล้วสุดท้ายให้นักเรียน “Sit down again – นั่งลง” ครูสามารถกดเล่นเสียงได้ที่
รูปภาพ
เรียนรู้ : “นักเรียนจําได้ไหมว่าตัวอักษรท่ีนักเรียนเห็นคือตัวอะไร” เม่ือนักเรียนตอบเเล้วถามต่อว่า “มันคือตัวพิมพ์
ใหญ่หรือตัวพิมพ์เล็ก” จากนั้นครูสุ่มให้นักเรียนออกมาเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กของตัว เอ เเละ ตัว บี บนกระดาน
เรียนรู้: “ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษจะใช้เพื่อบอกช่ือของตัวอักษรเเละใช้เขียนเริ่มต้นประโยคตัวเเรก” ครูถาม
ต่อว่า “ตัวพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเหมือนกันกับตัวพิมพ์ใหญ่ไหม หรือที่เรียกว่าตัวพิมพ์เล็กเพราะเขียนตัวเล็กกว่าตัว
พิมพ์ใหญ่ไหม” “ถ้าไม่นักเรียนคิดว่าทําไม” เพราะว่าตัวอักษรพิมพ์ใหญ่จะใช้บอกชื่อเเละพิมพ์เล็กใช้ออกเสียง ครูให้
นักเรียนบอกช่ือของตัวอักษรทั้งสามตัว
เรียนรู้: ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็กต่างกันไหม เเละมี
ตัวไหนบ้างท่ีเหมือนกัน เม่ือเป็นท้ังตัวพิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก นักเรียนจําได้ไหมตัวท่ีเหมือนกันมีก่ีตัว
กิจกรรม : ถ้ายังมีเวลาให้นักเรียนเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กของสามตัวเเรกในภาษาอังกฤษลงในสมุด โดยนักเรียนต้อง
เขียนตามลําดับของลูกศรดูจากตัวเลขท่ีเขียนกํากับไว้
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Day 3
เรียนรู้ตัวอักษรพิมพ์เล็กในภาษาอังกฤษเเละเเนะนําเสียง Phonics ของเเต่ละตัวอักษรจากวิดีโอเเละกิจกรรมต่างๆ
กิจกรรมจิตศึกษา : ให้นักเรียนนั่งบนพื้นหรือถ้าไม่มีพ้ืนที่สามารถให้นักเรียนนั่งบนเก้าอี้ของตัวเองได้จากนั้นเตรียม
ดินสอเเละสมุด เม่ือนักเรียนพร้อมเเล้ว ให้นักเรียนเปิดสมุดของตัวเอง เเละวางดินสอไว้ตรงกลางสมุด จากนั้นให้
นักเรียนหลับตา ให้ครูเปิดเพลงระหว่างท่ีนักเรียนหลับตา ครูบอกให้นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษที่นักเรียนจํา
ได้หรือท่ีนักเรียนชอบลงสมุด 2-3 ตัว ระหว่างที่นักเรียนเขียนนักเรียนจะต้องหลับตา เม่ือหนักเรียนเขียนเสร็จทุกคน
เเล้ว ให้นักเรียนวางดินสอลงเเละเปิดตา ครูให้นักเรียนยกสมุดของตนเองข้ึนโชว์ให้ครูเเละเพื่อนๆดู จากนั้นครูสุ่ม
นักเรียน 2-3 คนออกมานําเสนอสิ่งท่ีนักเรียนได้เขียน
เรียนรู้: “What it this? – นี่คืออะไร” นี่คือตัว B พิมพ์ใหญ่เเละ b พิมพ์เล็ก “นักเรียนคิดว่าจะสามารถเขียนตัว B
ใหญ่เเละ b เล็ก ได้ถูกต้องตามหลักทิศทางการเขียนหรือตามท่ีลูกศรบอกเลขลําดับกํากับการเขียนไว้ได้ไหม” ถ้า
นักเรียนตอบว่าได้ ให้ครูเล่ือนหน้าถัดไป ท่ีเป็นเครื่องหมายคําถาม
กิจกรรม : ให้นักเรียนเตรียมสมุดเเละดินสอขึ้นมา เเละบอกนักเรียนว่า ให้นักเรียนเขียนตัว บี พิมพ์ใหญ่เเละพิมพ์เล็ก
ให้ถูกต้องตามหลักทิศทางการเขียนหรือตามลําดับลูกศรท่ีนักเรียนได้เห็นจากหน้าท่ีผ่านมาลงสมุด
กิจกรรม : ให้นักเรียนเขียนตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ลงสมุด เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว ให้นักเรียนออกเสียง
ชื่อของตัวอักษรจาก A – Z
เรียนรู้: นักเรียนลองสังเกตดูว่ามีตัวภาษาอังกฤษตัวไหนบ้าง เม่ือเขียนตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเล้วเหมือนกัน ให้
นักเรียนดูท่ีหน้าจอเเละสังเกต เม่ือนักเรียนดูเเล้ว ถามนักเรียนว่ามีกี่ตัวเเละมีตัวอะไรบ้างนักเรียนจําชื่อของตัวอักษร
นั้นได้ไหม
เรียนรู้ : “ให้นักเรียนสังเกตตัวอักษรท่ีมีภาพสะท้อนซ่ึงกันเเละกัน บนหน้าจอคือตัวอักษรสีฟ้า” เม่ือนักเรียนเห็นเเล้ว
ครูเเละนักเรียนพูดคุยกันว่าตัวอักษรเเตกต่างกันอย่างไร เเละมีตัวอักษรอะไรบ้างท่ีเป็นภาพสะท้อนซึ่งกันเเละกันให้
นักเรียนบอกช่ือของตัวอักษรนั้น
เรียนรู้ : “อักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไร” เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูกดเสียงให้นักเรียนฟังเเละอธิบายว่า “เสียงท่ี
นักเรียนได้ยินจากอักษรตัวพิมพ์ใหญ่จะเป็นชื่อของตัวอักษร เเละตัวพิมพ์เล็กจะเป็นเสียง ‘Phonics’” ครูกดเสียงให้
นักเรียนฟังอีกรอบ เเละอธิบายต่อ “ ตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัว C เเละเสียง ‘Phonics’ ของตัว c จะคล้ายกับ
เสียง ‘Phonics’ ของตัว k”

เรียนรู้: “นักเรียนรู้ไหมว่าตัวอักษรที่นักเรียนเห็นคือตัวอะไร เเละมีเสียง Phonics ว่าอย่างไร” กดท่ีตัวอักษรเพื่อฟัง
เสียง

เรียนรู้: “วิดีโอนี้นักเรียนจะได้รู้จักชื่อของตัวอักษรเเละ เสียง Phonics ของตัวอักษรเเต่ละตัว มาดูกันว่านักเรียนจะ
สามารถจําคําศัพท์ของเเต่ละตัวอักษรได้ไหม” เม่ือนักเรียนดูจบเเล้วครูถามนักเรียนว่า อักษรเเต่ละตัวมีคําศัพท์
อะไรบ้าง
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Day 4
ทบทวนตัวอักษรพิมพ์เล็กเเละเเนะนําสระในภาษาอังกฤษ a e i o u จากวิดีโอเเละการทํากิจกรรมต่างๆ
เรียนรู้ : “นักเรียนจําได้ไหมว่ามีตัวอักษรตัวไหนบ้างท่ีเมื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเล้วเขียนเหมือนกัน” เม่ือ
นักเรียนตอบเเล้วอธิบายต่อว่า “วันนี้เราจะมาดูว่ามีตัวอักษรตัวไหนบ้างท่ีเมื่อเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเล้ว
เขียนไม่เหมือนกัน ให้นักเรียนดูท่ีหน้าจอ” เม่ือนักเรียนดูเเล้ว “ให้นักเรียนเขียนอักษรตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กไม่
เหมือนกันลงสมุด 2 ตัว (ตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กรวมกันเป็น 4 ตัวท้ังหมด)” เม่ือนักเรียนเขียนเสร็จเเล้ว ครูเลือก
ให้ตัวเเทนหรืออาสาสมัครนักเรียน 2-3 คน ออกมาเขียนตัวอักษรท่ีนักเรียนเขียนลงสมุดบนกระดาษ เเละพูดคุยกันว่า
ตัวอักษรที่นักเรียนเขียนมีช่ือว่าอะไรเเละเเตกต่างกันอย่างไร
เรียนรู้: “ภาษาไทยมีสระไหมค่ะ” เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว “ภาษาอังกฤษก็มีสระเช่นกันเเละเป็นตัวอักษรท่ีนักเรียนได้
เรียนผ่านมาเเล้ว สระ ‘vowels’ มี 5 ตัวท้ังหมด ” “นักเรียนเห็นไหมค่ะ ว่ามีตัวอะไรบ้าง” ให้นักเรียนดูท่ีหน้าจอเ
เละสังเกตตัวอักษรสีส้ม “นักเรียนจําช่ือของสระ 5 ตัวนี้ได้ไหม” ให้นักเรียนออกเสียงด้วนตัวเอง
วิดีโอ: เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูเเละถามนักเรียนว่าสระ 5 ตัวนี้มีชื่อว่าอะไร เเละมีเสียง ‘Phonics’ ว่าอย่างไร เเล้ว
นักเรียนจําคําศัพท์ของเเต่ละตัวอักษรได้ไหม ถ้านักเรียนตอบไม่ได้ให้ครูเปิดวิดีโอให้นักเรียนดูซํ้า
เรียนรู้ : ครูอธิบายว่า “สระ หมายถึง เครื่องหมายใช้แทนเสียงที่เปล่งออกมา ตามหลักภาษา ถือว่าพยัญชนะ
จําเป็นต้องอาศัยสระจึงจะออกเสียงได้” เเละให้นักเรียนบอกชื่อของสระอีก เลื่อนสไลด์ถัดไปเพื่อให้นักเรียนบอกชื่อ
ของสระท่ีสลับท่ีกันอยู่ 2-3 รอบ
เรียนรู้ : “นักเรียนได้ออกเสียง ‘Phonics’ ของสระไปเเล้ว ต่อไปเรามาดูว่าตัวอักษรท่ีเหลือมีเสียงว่าอย่างไรบ้าง”
เม่ือนักเรียนดูจบเเล้ว “นักเรียนจําได้ไหมว่าสระ ‘vowels’ 5 ตัว มีชื่อเเละมีเสียง ‘phonics’ ว่าอย่างไร ” ถ้า
นักเรียนยังตอบไม่ได้เปิดวิดีโอให้นักเรียนดูซํ้า เเละใช้คําถามเดิม ถ้านักเรียนตอบได้ถูกต้องเเล้ว ให้ถามอีกรอบเเละให้
นักเรียนทุกคนช่วยกันออกเสียงชื่อของสระเเละเสียง ‘phonics’ ของสระดังๆอีกรอบ
เรียนรู้ : “นักเรียนจําเสียง ‘Phonics’ ของสระได้หรือยังค่ะ” “Can you read this? – นักเรียนอ่านออกเสียงได้
ไหม” เม่ือนักเรียนตอบเเล้วครูให้นักเรียนทุกคนออกเสียง’Phonics’ ของสระพร้อมกัน’ ถ้านักเรียนยังออกเสียงได้ไม่
ถูกต้องสามารถกดท่ีตัวอักษรเพ่ือฟังเสียงของสระเเต่ละตัว
กิจกรรม: เเจกกระดาษให้นักเรียนคนละ 1 เเผ่นหรือให้นักเรียนเขียนลงสมุด “นักเรียนจําสระในภาษาอังกฤษได้ไหมมี
ก่ีตัว เเต่ละตัวมีช่ือเเละเสียง ‘Phonics’ ว่าอย่างไร” เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว “ให้นักเรียนเลือกสระท่ีนักเรียนจําได้หรือ
ท่ีนักเรียนชอบ เขียนลงสมุดท้ังตัวพิมพ์ใหญ่เเละตัวพิมพ์เล็กเเละตกเเต่งให้สวยงาม” ครูสามารถให้เด็กนักเรียนพิเศษ
เขียนตัว เอ เหมือนตัวอย่างได้
เรียนรู้ : เม่ือนักเรียนตกเเต่งสระท่ีนักเรียนเขียนเสร็จเรียบร้อยเเล้ว “ให้นักเรียนทุกคนนําเสนอผลงานของตัวเอง โดย
นักเรียนต้องบอกว่าได้ว่าสระท่ีนักเรียนเลือกมีชื่อว่าอะไร เเละมีเสียง ‘phonics’ ว่าอย่างไร” ให้นักเรียนยืนข้ึนทีละ
คนเเละนําเสนอผลงานของตัวเองจนครบทุกคน
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Day 5
ทบทวนเพลง ABC นับจํานวนตัวอักษรในภาษาอังกฤษ เเละนักเรียนทุกคนช่วยกันเขียน A – Z บนกระดาน เเละทํา
เเบบประเมิน
วิดีโอ: “Can you sing? – นักเรียนร้องได้ไหมค่ะ” เปิดวิดีโอเพลง ABC เเละให้นักเรียนทุกคนร้องตาม ถ้ารอบเเรก

นักเรียนยังร้องได้ไม่คล่องให้ครูเปิดอีกรอบเเละให้นักเรียนร้องตาม

วิดีโอ: “Let’s sing together. – เรามาร้องไปพร้อมก้นค่ะ” เปิดวิดีโอเพลง ABC เเละให้นักเรียนทุกคนร้องตาม เเต่

รอบนี้นักเรียนต้องร้อง LMNOP ให้เร็วข้ึน ถ้ารอบเเรก นักเรียนยังร้องได้ไม่คล่องให้ครูเปิดอีกรอบเเละให้นักเรียนร้อง

ตาม

กิจกรรม : “ให้นักเรียนสังเกตว่ามีอักษรตัวไหนท่ีหายไป” เม่ือนักเรียนตอบเเล้วให้เลื่อนหน้าถัดไป

กิจกรรม : อักษรที่หายไปคือตัว M “นักเรียนรู้ไหมว่า M มีเสียง ‘Phonics’ ว่าอย่างไร ” เม่ือนักเรียนตอบเเล้ว “เเล้ว

นักเรียนรู้ไหมว่าสัตว์ท่ีอยู่กับตัว M ในภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร”

กิจกรรม : “นักเรียนรู้ไหมว่ามีสัตว์ก่ีชนิดของตัวอักษรท้ังหมด” “ถ้านักเรียนคนไหนรู้เเล้วให้ยกมือข้ึนเเละตอบ”

(กิจกรรมนี้จะช่วยให้นักเรียนจําจํานวนของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ) เม่ือนักเรียนตอบถูกเเล้ว ให้ครูอธิบายว่าจํานวน

ของสัตว์ท้ังหมดเท่ากันกับจํานวนของตัวอักษรในภาษาอังกฤษ

กิจกรรม: ให้นักเรียนทุกคนช่วยกันเขียนอักษรภาษาอังกฤษเฉพาะตัวพิมพ์ใหญ่ นักเรียนทุกคนจะต้องได้เขียนอย่าง

น้อยคนละหนึ่งตัวอักษร ถ้ามีตัวไหนท่ีนักเรียนเขียนไม่ได้ให้ครูช่วยใบ้ให้ จนนักเรียนสามารถเขียนได้ครบทุกตัว

ประเมิน: ให้นักเรียนนั่งห่างกันเพ่ือทําเเบบทดสอบ เม่ือนักเรียนนั่งเรียบร้อยเเล้วให้ครูเเจกกระดาษนักเรียนคนละ 1

เเผ่น หรือให้นักเรียนเขียนลงสมุดของตนเองเเละเขียนชื่อของตัวเองให้เรียบร้อย “ให้นักเรียนเขียนตัวอักษร

ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ให้ถูกต้อง เเต่ถ้านักเรียนคนไหนจําตัวอักษรพิพม์เล็กได้ก็ให้เขียนลงกระดาษได้”(ใน

ห้องเรียนต้องไม่มีสื่อการเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวกับเเบบทดสอบ หรือถ้าไม่สามารถเอาออกจากห้องได้ครู

สามารถนํานักเรียนทําเเบบทดสอบนอกห้องเรียนได้)


